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مجدولين حسونة... عقد من مجابهة قمع الحريات

كلمات المرور: الحماية مرهونة باالختيار

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــوز الـــصـــحـــافـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ لـــــم يــــكــــن فـ
ــزة مـــنـــظـــمـــة  ــ ــائــ ــ ــجــ ــ ــة بــ ــ ــونـ ــ ــسـ ــ ــــن حـ ــدولــ ــ ــجــ ــ مــ
»مـــراســـلـــون بـــا حــــــدود« الــســنــويــة لــحــريــة 
كصحافية  العالم،  مستوى  على  الصحافة 
الــعــام عــن فئة »االســتــقــالــيــة«، هامشًيا، بل 
في سياق رسالة املجابهة لقمع الحريات في 
فلسطن. فوز الصحافية حسونة بالجائزة 
فـــــي الــــثــــامــــن عــــشــــر مـــــن الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
تــزامــن مــع إعـــان املنظمة الــدولــيــة عــن فــوز 
الــصــحــافــيــة الــصــيــنــيــة تــشــانــغ زان عـــن فئة 
»الشجاعة«، و»مشروع بيغاسوس« عن فئة 
للصحافين  الــجــائــزة  تمنح  حيث  التأثير، 
الذين قاوموا الضغوط السياسية والدينية 

واالقتصادية.
ــــدت جــائــزتــهــا عقب  مـــجـــدولـــن حــســونــة أهـ
ــــان عــــن الــــفــــوز لـــلـــمـــعـــارض الــســيــاســي  ــ اإلعـ
ــنـــات، وبــشــكــل  ــزار بـ ــ الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل نـ
ا بالعدالة له وإثارة 

ً
 ذلك يقدم شيئ

ّ
عفوي، عل

للمظلومن ومن  العدالة  »وإحقاق  قضيته، 
ضــحــوا بــأعــمــارهــم بــالــدفــاع عــن الــحــريــات، 
العاملية، أساس  وإثــارة قضاياهم باملحافل 
ما  عليها«، بحسب  الــتــي حصلت  الــجــائــرة 
»الــعــربــي  تـــؤكـــد مـــجـــدولـــن، فـــي حــديــثــهــا لـــ

الجديد«.
في عقدها األخير، سلكت الصحافية طريقها 
بـــالـــدفـــاع عـــن الـــحـــريـــات الــصــحــافــيــة ســـواء 
كب 

ُ
املتعلقة بها شخصًيا أو بزمائها، وارت

اإلسرائيلي  االحــتــال  من  انتهاكات  بحقها 
والسلطة الفلسطينية، ومنعها االحتال من 
السفر عام 2019، وقيدت حركتها، وحرمت 
االلتحاق بعملها في تركيا، وكان ذلك سبًبا 
ــــدود« الــتــي  ـــا ملــنــظــمــة »مــراســلــن بـــا حـ

ً
الفـــت

مجدولن  اخــيــتــار  يتم  أن  قضيتها  تابعت 
فــي تلك الــجــائــزة، وفــق مــا أكــدتــه مجدولن 

»العربي الجديد«. حسونة لـ
جائزة  على  حاصلة  حسونة  والصحافية 
»أفضل صحافية استقصائية« على مستوى 
الدول العربية في العام 2010، وتمتلك جرأة 
الحريات،  عن  بالدفاع  البارزين  ومــن  قوية 
وتــقــول: »أنــا أنــاضــل ألجــل الحرية، والعمل 
ــم أعـــش  ــ اإلعــــامــــي مـــحـــفـــوف بـــاملـــتـــاعـــب، ولـ
حياتي كفتاة عادية، وفي السنوات املاضية، 
الصحافين  مــنــاصــرة  الــشــاغــل  كـــان شغلي 
والنشطاء بمجال الحريات واملعتقلن على 

منوعات
مدون 
تونسي

تونس ـ العربي الجديد

تسببت تدوينة في دخول الشاب التونسي علي 
السعيدي، الطالب في إحدى الجامعات التونسية، 
السجن. إذ اعتبرت السلطات التونسية التدوينة 
أنــهــا مسيئة لــلــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــّيــد. 
قبلي  السعيدي، في محافظة  الشاب علي  حالة 
ــارت  فــي أقــصــى الــجــنــوب الــغــربــي الــتــونــســي، أثـ

طلق 
ُ
موجة من التعاطف في مواقع التواصل إذ أ

ــادت من  ــ وســـم #الــحــريــة_لــعــلــي_الــســعــيــدي، وأعـ
جديد السؤال عن حرية التعبير إلى الواجهة بعد 
التونسي قيس  الرئيس  التي اتخذها  اإلجــراءات 
واملتمثلة  تــمــوز 2021،  يــولــيــو/  يـــوم 25  ســعــّيــد 
وإقــالــة حكومة هشام  البرملان  تجميد عمل  في 
املــشــيــشــي وجــمــعــه بـــن الــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيــة 
والــتــشــريــعــيــة. وكــتــب الــنــاشــط نـــادر ديـــو »ربــمــا 

ــعــــف فــــي وطـــن  يـــعـــتـــقـــدون بـــأنـــك الــحــلــقــة األضــ
اختاروا فيه أن يكونوا سندا لألقوياء فقط ممن 
كــان مجالها،  أيــا  نقابات  وتدافع عنهم  تدعمهم 
ويرون فيك املواطن البسيط الذي ال حول وال قوة 
ك 

ّ
 ألن

ّ
إال القضبان ال لشيء  ليلقوا بك خلف  لك 

عبرت عن رأيك تجاه من تخالفهم الرأي أيا كان 
منصبهم ولك كل الحرية في ذلك ما دمنا نعيش 

في وطن حر شاء من شاء وأبى ومن أبى«.

يذكر أّن الفترة األخيرة في تونس تشهد حملة 
من التضييق على من يعبرون عن رأيهم الرافض 
اإلجـــــــــراءات الـــتـــى اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس الــتــونــســي، 
مــا اعــتــبــره الــعــديــد مــن املــراقــبــن تضييقًا على 
الرئيس  الفردية والجماعية رغم تعهد  الحريات 
التونسي، في أكثر من مناسبة، بعدم املس بهذه 
مس بأّي 

ُ
الحريات التي أكد أنها مضمونة ولن ت

شكل من األشكال.

ذلــك،  وألجــل  مجدولن  سياسية«.  خلفيات 
بدأت ماحقتها واستدعاؤها من قبل األمن 
عــلــى خلفية  عــــام 2011،  مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــي 
فيه  كــشــفــت  اســتــقــصــائــي  قــيــامــهــا بتحقيق 
خلفية  عــلــى  والــتــعــذيــب  التحقيق  أســالــيــب 
االعـــتـــقـــال الــســيــاســي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وإكــمــالــه عـــن أســالــيــب الــتــحــقــيــق فـــي قــطــاع 

ا، لكنها رفضت االستدعاء. وتقول 
ً
غزة الحق

حسونة: »تم تهديدي وعائلتي بماحقتهم 
ــم يــتــم  ــك إن لــ ــذلــ لـــحـــضـــور الــتــحــقــيــقــات وكــ
لتشويه  مــحــاوالت  إسكاتي، وجــرت بعدها 
التواصل االجتماعي،  سمعتي عبر وسائل 
وتعرضت لتهديدات تمس حياتي، وكل ما 
جرى من انتهاكات بحقي تابعتها )منظمة 

مـــراســـلـــن بــــا حــــــــدود(، وكــــانــــت ســـبـــًبـــا فــي 
استحقاقي الجائرة«.

مـــجـــدولـــن قضية  ُرفـــعـــت ضـــد   ،2014 عــــام 
بتهمة إطالة اللسان والتطاول على مقامات 
عليا وإثارة النعرات الطائفية وتم التحفظ 
حــيــنــهــا عــلــى الــقــضــيــة لـــعـــدم كــفــايــة األدلــــة 
ضـــدهـــا، وتــــم تــهــديــدهــا بــاملــنــع مـــن الــســفــر 
ــنــــوات،  ــل 3 ســ ــبـ ــــن األمـــــــن الــفــلــســطــيــنــي قـ مـ
الــقــضــيــة حلت  لــكــن  للتحقيق  واســتــدعــيــت 
تتوقف ماحقة  لم  الصحافين.  نقابة  عبر 
مــجــدولــن حــســونــة. ففي عــام 2019، منعت 
من السفر خارج فلسطن، ومنعت كذلك من 
عــام  املحتلة  الفلسطينية  األراضــــي  دخـــول 
1948 ولم الشمل مع زوجها هناك، واألغرب 
أن مـــجـــدولـــن ال تـــعـــرف ســـبـــب مــنــعــهــا مــن 
السفر أو حرمانها من لم الشمل سوى أنها 
»خــطــيــرة عــلــى أمـــن إســرائــيــل« بحسب زعــم 
االحــتــال. تقول مجدولن: »لــدي طموحات 
كبيرة على الصعيد املهني واألكاديمي، لكن 
مــنــع الــســفــر حــرمــنــي الــحــصــول عــلــى درجــة 
وأطمح  األخــيــرة،  مرحلتها  فــي  املاجستير 
الــحــصــول عــلــى شــهــادة الـــدكـــتـــوراة، عـــدا أن 
التركية في تركيا  آر تي«  عملي بقناة »تي 
حــرمــت االلـــتـــحـــاق بـــه هـــنـــاك، وال زلــــت على 
رأس عــمــلــي مـــن فــلــســطــن، وتـــكـــدس راتــبــي 
فـــي الــبــنــوك الــتــركــيــة، لـــاشـــتـــراط بــحــضــور 
ــم أتـــمـــكـــن مــن  ــ ــر شــخــصــيــا، ولـ ــ صـــاحـــب األمــ
السفر ألوروبا لتكريمي بعد الحصول على 

الجائزة، وحرمت فرص عمل بالخارج«. 
على الصعيد الشخصي، اقترنت مجدولن 
ــل  ــداخــ ــــن الــ ــيــــري مـ بـــالـــصـــحـــافـــي مـــحـــمـــد خــ
الفلسطيني املحتل عام 1948، وهما يعمان 
فــي تــركــيــا، ولـــم يتمكنا مــن الــســفــر وإتــمــام 
الوصول ملسقط  زفافهما هناك، كما منعت 
ــرار  ــقـ ــتـ االسـ يــمــكــنــه  الــــــذي ال  مـــحـــمـــد،  رأس 
ــيـــة خـــشـــيـــة حـــرمـــانـــه حــقــه  بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـ
ومجدولن  محمد  الزميلن  لكن  باملواطنة، 
قـــررا إتــمــام زفــافــهــمــا، فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
واجهتهما  الــتــي  الــصــعــوبــات  بــرغــم   ،2021
ــرار«،  ــمـ ــتـ ــد مـــن االسـ ــا بـ ومـــحـــاوالتـــهـــمـــا، »فــ

تؤكد مجدولن.
دعًما  تتلق  لــم  أنها   على مجدولن 

ّ
يعز مــا 

ومساندة من الحكومة الفلسطينية أو نقابة 
الصحافين، وتقول: »كان بإمكانهما تبني 
إسرائيل  بــإدانــة  الستثماره  رسمًيا،  فــوزي 

حول ماحقة الصحافين«.

لوحقت حسونة بدعاوى 
وحمالت تشويه 

ومنع سفر بسبب عملها

»باسوورد« بين أكثر 
كلمات المرور شيوعًا 

حول العالم

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــراق  ــّور أســـالـــيـــب االخـ عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــطـ
زالت  ما  اإللكتروني،  واالحتيال  والقرصنة 
كــلــمــات الـــســـّر مــهــمــة لــحــمــايــة املــســتــخــدمــن 
وحــســابــاتــهــم. فــاســتــخــدام تــعــابــيــر ورمــــوز 
 qwerty أو password شائعة، مثل 123456 أو
 
َ
)أحرف متتابعة على لوحة املفاتيح(، كلمة

ذلك،  ومع  تعّرضكم للقرصنة بسهولة،  سر 
كانت هذه ثاث من أكثر عشر كلمات مرور 

شيوعا حول العالم في 2021.
بــالــشــراكــة مـــع بــاحــثــن مــســتــقــلــن، جمعت 
خدمة إدارة كلمات املرور NordPass ماين 
كلمات املرور لتحديد 200 كلمة سر شائعة 
الــعــام. وحللت  العالم هــذا  االستخدام حــول 
الــخــدمــة الــبــيــانــات والــنــتــائــج فــي 50 دولـــة، 
املختلفة  الخيارات   في مدى شعبية 

ً
باحثة

في أجزاء مختلفة من العالم، ونظرت أيضا 
في كلمات املرور الشائعة حسب الجنس.

 اختيارات كلمة السر غالبا 
ّ
تظهر النتائج أن

على  الثقافية.  بــاملــراجــع  مرتبطة  تــكــون  مــا 
املــرور  كلمات  الناس  املثال، يستلهم  سبيل 
فــي العديد مــن البلدان مــن فريق كــرة القدم 
احتلت  املتحدة،  اململكة  لديهم. في  املفضل 
أكــثــر  بـــن  الــثــالــثــة  املــرتــبــة   liverpool كــلــمــة 
 224.160 سجلت  إذ  شيوعا،  املـــرور  كلمات 
15.748 شخصا  استخدم  بينما  ســر،  كلمة 
اسم نادي كرة القدم التشيلي colocolo في 
تشيلي، ما يجعلها الخيار الخامس األكثر 
كــانــت كلمات  الــبــلــدان،  شيوعا. وفــي بعض 
سبيل  على  شائعة.  بالدين  املتعلقة  املـــرور 
التاسعة  املرتبة   christ كلمة  احتلت  املــثــال، 
ــرور شــيــوعــا في  عــشــرة بــن أكــثــر كــلــمــات املــ
نيجيريا، إذ استخِدمت 7169 مرة. في الوقت 
اململكة  فــي  شخصا   1599 اســتــخــدم  نفسه، 

الخيار  وهي   ،bismillah السعودية  العربية 
التقرير  األكثر شيوعا. كما عكس  الثاثون 
ــمـــات املــــــــرور بـــاخـــتـــاف  ــلـ ــات فــــي كـ ــتــــافــ اخــ
الجندر. بحسب التقرير نفسه، تميل النساء 
إلى استخدام كلمات وعبارات أكثر إيجابية 
)أنــا   iloveyou أو  )الــشــروق(   sunshine مثل 
الــرجــال غالبا  املقابل، يستخدم  أحــبــك(. في 
ــرور ذات صــلــة بـــالـــريـــاضـــة. وفــي  ــ كــلــمــات مـ
بــعــض الـــبـــلـــدان، يــســتــخــدم الـــرجـــال كــلــمــات 

بذيئة أكثر من النساء. وكانت كلمات املرور 
النساء  بــن  شائعة  املوسيقي  الــطــابــع  ذات 
 onedirection مــثــل  خــيــارات  لــكــن  والـــرجـــال، 
 justinbieber أو  شبابية(  بريطانية  )فــرقــة 
)مــغــٍن كــنــدي( أكثر شيوعا بــن النساء. من 
 metallica مثل  ِفَرقا  الرجال  ل 

ّ
فض جانبهم، 

نــوع  مــن  موسيقى  فــرقــتــا  وهــمــا   slipknotو
هيفي ميتال.

ــيــــة املـــصـــادقـــة  ــلـــمـــات املــــــــرور هــــي آلــ  كـ
ّ

تــــظــــل

الــرئــيــســيــة ألجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر واملــنــتــجــات 
والخدمات املستندة إلى شبكة اإلنترنت، لكن 
املستخدمن يواصلون اختيار كلمات مرور 
ضــعــيــفــة، وغــالــبــا ال يــديــرونــهــا بــشــكــل آمــن، 
للتهديدات األمنية عبر  ما يجعلهم عرضة 
اإلنترنت. ومن السهل تخمن كلمات املرور 
الــضــعــيــفــة ويــمــكــن اخــتــراقــهــا بــأقــل قـــدر من 
املــهــاجــمــن باستخدام  الــصــعــوبــة بــواســطــة 
أســـالـــيـــب عـــــدة. وهــــي أيـــضـــا أهــــــداف سهلة 
وتجربة  السر  كلمة  تخمن  يعتمد  لهجوم 
الــعــديــد مـــن الــكــلــمــات الــشــائــعــة وأشــكــالــهــا 
املــخــتــلــفــة. ولــلــتــغــلــب عــلــى مــشــكــات األمــــان 
املرتبطة بأنظمة املصادقة املستندة إلى كلمة 
الباحثون واملــطــورون اآلن على  السر، يركز 
إنشاء أنظمة مصادقة ال تعتمد على كلمات 
املــرور على اإلطــاق. تعد أساليب املصادقة 
الــثــنــائــيــة، أو املــصــادقــة مــتــعــددة الــعــوامــل، 
طريقة جيدة لتأمن حساباتكم. تجمع هذه 
الطرق بن كلمة املرور ومعلومات القياسات 
ــثــــل مـــســـح الــــوجــــه أو بــصــمــة  ــيـــويـــة )مــ الـــحـ
ــبـــع( أو شــــيء خــــاص مــثــل رمــــز مميز.  اإلصـ
ويمكن إنشاء كلمة سر قوية وسهلة التذكر 
من خال الجمع بن ثاث كلمات عشوائية. 
يصعب أيضا تخمن كلمات املــرور املنشأة 
آلــيــا ويــقــل احــتــمــال ظــهــورهــا فـــي قــوامــيــس 
املهاجمون.  التي يستخدمها  املــرور  كلمات 
ــد الــتــحــديــات الــتــي نواجهها  ــع ذلــــك، أحـ ومـ
في العصر الرقمي اليوم هو صعوبة تذكر 
التي  تلك  املــعــقــدة، خصوصا  ــرور  املـ كلمات 
يتم إنشاؤها آليا. لذلك، من الجيد استخدام 
»مدير كلمات مرور« موثوق به لهذا الغرض. 
االعتماد على متصفح الويب لتذكر كلمات 
أمانا، فمن املحتمل أن يستغل  أقــل  مروركم 
ــقـــاط الـــضـــعـــف فــــي املــتــصــفــح  املـــهـــاجـــمـــون نـ

للوصول إلى كلمات املرور املخزنة.

منع االحتالل الصحافية مجدولين حسونة من السفر عام 2019 )عصام ريماوي/األناضول(

)Getty/تتأثر كلمات السر بعوامل متعددة بينها بلد المستخدم )ياب آريينز

تدافع الصحافية الفلسطينية مجدولين حسونة عن الصحافيين وتناضل من أجل الحريّة، فيما تالحقها السلطة الفلسطينية واالحتالل 
اإلسرائيلي. تأتي جائزة »االستقاللية« من »مراسلون بال حدود« كتتويج لجهودها في مجابهة القمع
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مــتــعــلــقــا بــاملــوســيــقــى الـــشـــرقـــيـــة، خــصــوصــا 
من خــال كبار مؤلفيها، مثل سيد درويــش 
ــا التقى 

ً
ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، وهــنــاك أيــض

بالفامنكو.
لـــم يــتــأخــر مــنــتــوج هــــذا الـــتـــطـــواف؛ فــأطــلــق 
ــي الـــرابـــعـــة  الـــجـــويـــنـــي أول ألـــحـــانـــه وهـــــو فــ
خـــال  ــن  مــ  ،)1933( عـــمـــره  ــن  مــ ــريـــن  ــعـــشـ والـ
املــغــنــيــة شافية  مــع  آراب«،  »فــرانــكــو  دويــتــو 
رشدي باسم »شيري حبيتك«. نجح الثنائي 
نــجــاحــا كــبــيــرًا، رغــــم إعـــــراض الــكــاســيــكــيــن 

 ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــم الــــلــــون املـــوســـيـــقـــي الـــجـــديـــد.
ــلـــحـــن واملــــطــــرب  ــــت، واظـــــــب املـ ــوقـ ــ فــــي ذات الـ
الــتــونــســي عــلــى الــــدرس؛ فــانــضــم إلـــى املعهد 
يتعلم  حتى  العربية  للموسيقى  الــرشــيــدي 
مبادئ الترقيم املوسيقي، ثم التحق باملعهد 
الــفــرنــســي الــتــونــســي، لــيــشــتــرط عــلــيــه املــديــر 
تعليم الطلبة املقامات الشرقية والعزف على 

العود، فأصبح أستاذًا أثناء دراسته.
أيضا  الــعــود، رشحه  آلــة  للعزف على  إتقانه 
لانضمام إلى فرقة »الرقي الوترية«، ومنها 

محمد السيد الطناوي

كــــانــــت أمـــســـيـــة ال تـــنـــســـى، عـــزف 
فيها نابغة العود اللبناني، فريد 
مازجا  ألحانه،  من  عــددًا  الغصن، 
باملوسيقى  اإلسباني  األسلوب  قدمه  ما  في 
العربية. من بن الجمهور في املسرح البلدي 
فــي تــونــس، كـــان هــنــاك عـــازف صغير الــســن، 
يرقب مفتونا كل نقلة ألصابع الغصن على 
أنــه لن يعزف  عــوده، ليقّرر الشاب التونسي 

بعد ذلك إال على تلك اآللة.
كان الهادي الجويني )1909 - 1990( قبل هذه 
السهرة عازف مندولن، قضى بعدها أشهرًا 
في التدريب على العود ليتقنه، وتعلم أيضا 
على اآلالت النحاسية، مثل: البسطون، وعدد 
 بـــن مــجــالــس 

ً
مـــن اآلالت الـــهـــوائـــيـــة، مــتــنــقــا

غنائية وشعرية انتشرت وقتها في تونس.
املـــجـــاور ملنطقة سكنه،  املـــركـــاض  ومـــن حــي 
حيث كانت تقطن الجالية اإلسبانية، تعرف 
الجويني على موسيقى الفامنكو، ليقضي 
الــحــي. هناك،  ذلــك  فــي  فنية  لياليه بسهرات 
بـــــدأت تــتــشــّكــل ذائـــقـــتـــه املــوســيــقــيــة؛ إذ كــان 

تخلّى في األعمال 
التي أنتجها أخيرًا عن 

فكرة البطل الخارق

وضع الموسيقى 
لكثير من األعمال 

المسرحية واألوبريتات

يسخر الفيلم هذه 
المرة من متالزمة النجاة 

التي أصابت كثيرين

2223
منوعات

وتمددت  التريكي،  محمد  العميد  فرقة  إلــى 
في  أحياها  أمسيات  بفعل  الجويني  شهرة 
املــقــاهــي التونسية. سمة  الــغــنــاء فــي  قــاعــات 
ــاز بــهــا هــــذا الـــعـــصـــر، ودلـــــت عــلــى مبلغ  ــتـ امـ

اهتمام أهله باملوسيقى.
الثمينة  املقتنيات  الهادي  الفضة، صنع  من 
فــي مــبــتــدأ حــيــاتــه، إذ كــانــت مهنته األولــــى. 
وحينما احترف املوسيقى، فاقت مصوغاته 
اللحنية ما كان يصنعه من ُحلي في صباه 
ــذا كـــوكـــبـــة مــــن أملـــع  ــ ــا هـ ــ ومـــطـــلـــع شـــبـــابـــه. دعـ

فغنت  ألحانه؛  على  للتزاحم  مطربي عصره 
له زهيرة سالم »كسرت القلة«، ولّحن »تحت 
ــــدي،  ــلـــيـــل« لــحــســيــبــة رشـ الــيــاســمــيــنــة فــــي الـ
»يـــا شاغلني  بأغنية  نعمة  الــســيــدة  وخـــص 
وشـــاغـــل بـــالـــي«، وقـــدمـــت عــلــّيــة مــوشــحــا له 
الهادي  قــوامــك«، وغنى  عــدل  »اعطفي  اسمه 
من ألحانه: »لو موش الصبر يطفي نــاري«، 

و»تبعني نبنيو دنيا جديدة«...
بــشــر الــجــويــنــي بــرســالــة فــنــيــة، يــدعــو فيها 
في  لتصب  املوسيقية  الينابيع  تعددية  إلــى 
ــدًا االنــفــتــاح  ــ ــة تــونــســيــة ال تــخــشــى أبـ مـــدرسـ
عــلــى مختلف املـــــدارس، لــيــروج هـــذه الــرؤيــة 
التونسي. وربــمــا كــان هــذا سببا  فــي املعهد 
 فــي الــتــدريــس به، 

ً
فــي عــدم اســتــمــراره طــويــا

فــقــد جـــافـــى مــنــطــقــه تـــصـــور أســـاتـــذة املــعــهــد 
ــوة الـــهـــادي  ــ ــروا دعــ ــبـ ــتـ الــكــاســيــكــيــن، إذ اعـ

الفنية خروجا على ملتهم املوسيقية.
فــي هـــذه الــفــتــرة، انــضــم فــنــانــنــا إلـــى جماعة 
تــحــت الـــســـور، وهــــي مــجــمــوعــة مـــن املثقفن 
واألدبــــــــاء واملــوســيــقــيــن الــصــعــالــيــك، كــانــت 
تجتمع فــي مقهى يــقــع تــحــت أحـــد األســــوار، 
منهم شعراء أمثال زين العابدين السنوسي، 
ومــصــطــفــى خـــريـــف، وعـــبـــد الــــــرازق كــركــابــة، 
وجال  بورقيبة،  محمود  العريبي،  ومحمد 
ــي الــقــاســم  الـــديـــن الـــنـــقـــاش... كــذلــك كـــل مـــن أبـ

الشابي وبيرم التونسي.
هذه القرابة، حرضت تلك األسماء على إيثار 
ــهـــادي بــقــمــم أشــعــارهــا الــغــنــائــيــة، فــأهــداه  الـ
الهادي العبيدي »الموني اللي غاروا مني«، 
»دور الــعــتــاب«،  وخــصــه عــلــي الـــدوعـــاجـــي بــــــ
ــقـــاش »ســــمــــراء يــا  ــنـ ــــال الــــديــــن الـ ــبــــه جـ ووهــ
ســـمـــراء«، الــتــي أعــــاد مــحــمــد مــنــيــر غــنــاءهــا، 
وكــتــب لـــه عــبــد الــــــرازق كــركــابــة »مــكــتــوب يا 
»هذي  بـ العريبي  محمد  وووصله  مكتوب«، 
ــدة«، وأعــــطــــاه مــحــمــود بــورقــيــبــة  ــديــ غــنــي جــ

»اليوم قالت لي زين الزين«... 
أثناء ذلك، تنقل الجويني في خفة بن الدور 
والطقطوقة« واملوشح والديالوغ، إلى جانب 
األغاني الخفيفة والوطنية، وصاغ الفامنكو 
في مقامي الكرد والنهاوند بمهارة الصائغ 

القديم، ثم وزعه على أغانيه الشرقية.
كان من طبائع األمور أن يكون الجويني بعد 
شهرة حصلها من أوائل املشتغلن باإلذاعة 
لــيــوزع  تــأســيــســهــا )1937(  لــــدى  الــتــونــســيــة 
برامجها،  عــلــى  والــغــنــائــيــة  اللحنية  هــدايــاه 
ــا ومــلــحــنــا فــــي فـــرقـــة اإلذاعــــــة  ــازفــ ويـــعـــمـــل عــ

املوسيقية، ثم يترأس القسم املوسيقي بها.
من خال منصبه، منح »بابا الهادي«، مثلما 
يــطــلــق عــلــيــه الــتــونــســيــون، الــفــرصــة ملــواهــب 
جديدة، وأشرف على منتوجها، منها املمثلة 
واملغنية فتحية خيري، وامللحن صادق ثريا 

وعازف الكمان رضا القعلي.
نجاح الهادي الباهر قدمه أيضا حتى بلغ به 
عتبة السينما؛ إذ شارك في عدد من أفامها، 
و»املجنون«   ،)1946( السابع«  »الباب  منها: 
الــقــدر« )1952(، إلــى جانب  )1948(، و»كــتــاب 

تمثيله في عدد من األفام املغربية. 
ــن ســيــرتــه  ــرح مــ ـــســ ــادي املـ ــ ــهـ ــ ولـــــم يــســتــثــن الـ
مثل  املسرحيات،  مــن  العديد  فلحن  املهنية؛ 
ــتـــي أعــــاد  ــــن نــــومــــن« لــلــفــرقــة الـــبـــلـــديـــة الـ »بـ
ــــي طــلــيــمــات،  ــا الـــفـــنـــان املــــصــــري زكـ ــاءهـ ــيـ إحـ
و»مجنون ليلى« إلبراهيم اللقاني، و»عايشة 

القادرة«.
ــر مـــن 56  ــثـ بــمــا يـــزيـــد عـــن 1000 أغـــنـــيـــة، وأكـ
أوبــريــتــا غــنــائــيــا، و700 لــحــن، بــســط الــهــادي 
ــلـــى حــقــبــة  ــقـــي عـ ــيـ ــنـــي نــــفــــوذه املـــوسـ الـــجـــويـ
بــأكــمــلــهــا، حــيــنــمــا لـــم يــتــرك لــونــا موسيقيا 
إبــداعــه عن   

َ
يــتــوان إال وخــطــه بنغماته، ولـــم 

تطويع روافد جّدد بها موسيقانا الشرقية، 
ليشكل فنه هوية الغناء التونسي، وفق رؤية 
حــفــزت عــلــى االنـــفـــتـــاح، وكــــان الــجــويــنــي من 

أوائل صاغوها بمهارة.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة أنـــهـــا بــصــدد 
لرفع دعــاوى  الــدولــيــة  املحاكم  إلــى  التوجه 
ضد الدول غير املتعاونة في ملف استعادة 
َبــت بعد عــام 2003،  الــعــراق آلثـــاره التي ُهــرِّ
مؤكدة أن الدعاوى ال تشمل الدول املتعاونة، 
وأنها تسعى إلى إغاق امللف بشكل كامل. 

وأكــد املدير العام لهيئة اآلثــار والتراث في 
العراقية،  واآلثــار  والسياحة  الثقافة  وزارة 
لــيــث مجيد حــســن، األحــــد، »إقــامــة العديد 
ــار  ــ ــرداد اآلثــ ــ ــتــ ــ ـــل اســ ــ ــاوى مــــن أجـ ــ ــدعــ ــ مــــن الــ
َبـــت مـــن الـــعـــراق بعد  واملــمــتــلــكــات الــتــي ُهـــرِّ
لصحيفة  تصريح  فــي  مبينا،   ،»2003 عــام 
»الـــصـــبـــاح« الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، أن »وزيـــر 
الــثــقــافــة حــســن نــاظــم، تـــرأس وفـــدًا زار دواًل 
عــدة، وأجـــرى لــقــاءات رسمية مــع نظيرتيه 
الفرنسية واإلماراتية، بحث خالها معهما 

ملف اآلثار املهربة«. 
ــراق  ــ ــعــ ــ ــ ــيــــث مـــجـــيـــد حــــســــن أن »ال لــ وأكـــــــــد 
الــكــبــيــر الســتــعــادة آخــر  سيستمر بــجــهــده 
َبت منه بعد أحداث  قطعة من اآلثار التي ُهرِّ

كتابته  مــن  عمل  أول  وقــدم  نتفليكس،  شركة 
 ARMY »وإخـــراجـــه بــعــنــوان »جــيــش املـــوتـــى
املمثل  بــطــولــة  مـــن  الــعــمــل   .OF THE DEAD
ــارع األمـــيـــركـــي ديــــف بــاتــيــســتــا. ثيمة  واملــــصــ
الفيلم جــاءت تقليدية )أفـــام زومــبــي(. إال أن 
سنايدر استطاع طرح مقاربة مختلفة لوعي 
اعتدنا عليهم كصنف  الذين  األحــيــاء،  املوتى 

وحشي استهاكي مسير بفطرة الجوع.
فــي   

ً
ــادة ــ ــيــ ــ وقــ وتـــنـــظـــيـــمـــا   

ً
إدارة نـــجـــد  هــــكــــذا، 

مــجــتــمــع خــــاص بــالــزومــبــي وحـــدهـــم. إشــــراك 
ـــادي ســيــاســي  ــبــــي كــعــنــصــر قــــيـ املــــــــرأة الــــزومــ
يفاوض على تصاريح دخول البشر األصحاء 
ملنطقتهم. كما أن للزومبي حيوانات خاضعة 
لقيادتهم. وأضاف لهم خاصية التواصل في 
تــــرددات صــوتــيــة تنتشر في  مــا بينهم، عــبــر 
األثير. بالتالي، نشعر بأن هناك خلطة سردية 
مقتبسة عن أجناس سينمائية أخرى، كأفام 
الفضائين والــغــزاة. كل ذلــك يأتي مع ملسات 
سنايدر املعتادة في استخدام طريقة العرض 
املؤثرات  على  واالعتماد  البطيء،  بالتصوير 
البصرية أكثر من االعتماد على الشخصيات.
أخيرًا، أطلقت نتفليكس فيلما جديدًا بعنوان 
 
ً
»جيش اللصوص«، شارك فيه سنايدر كتابة
وإنــتــاجــا. فــي هـــذا الــعــمــل نـــرى تــحــواًل جــذريــا 
في نوعية األعمال التي يشارك فيها سنايدر 

سالم أبو ناصر

يحاول املخرج واملنتج األميركي، زاك سنايدر، 
رســـم خــط سينمائي هــجــن، مــن خـــال خلق 
عــن جملة  أعــمــال تختلف بطابعها  وتــطــويــر 
التي ارتبطت  أعماله السابقة، وال سيما تلك 
بـــعـــالـــم دي ســــي كـــومـــكـــس، الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
وارنـــر بــــراذرز. بـــوادر هــذا الــخــط، انطلقت مع 
العدالة«  مــان: فجر  فيلم »باتمان ضد سوبر 
عام 2016. حجر أساس لبناء عالم افتراضي 
يضاهي بحضوره حضور العالم االفتراضي 
الـــنـــاجـــح، الــــذي ابــتــكــرتــه شــركــة مـــارفـــل. هــذه 
السوبر  شخصيات  بحضور  تتميز  العوالم 
هـــيـــرو الــخــيــالــيــة، ضــمــن عـــالـــم واحـــــد تجمع 
بــيــنــهــا ســلــســلــة أحـــــــداث مــتــقــاطــعــة، بـــعـــد أن 
منفصل.  بعمل  شخصية  لــكــل  التمهيد  يــتــم 
ــراذرز الــتــي دخلت  ــ بــالــطــبــع، بــخــاف وارنــــر بـ
مــتــأخــرة إلـــى هـــذا الــعــالــم، كــانــت شخصياته 
من  الــخــاصــة  فــي شــرائــطــهــا  الخيالية تسبح 
دون فتح ممرات تسمح بتشابك قصصي قبل 
هذا العمل، عدا كل من فيلمي سوبر مان وبات 
ــقـــود. عــرفــنــا،  ــر مــنــذ عـ ــهـ ــان، الــقــصــص األشـ ــ مـ
أيــضــا، املـــرأة الــخــارقــة والــرجــل املــائــي وفــاش 
ا، 

ً
 عنها، الحق

َ
وسايبورغ من خاله، ثم ُكِشف

بــأعــمــال خــاصــة تــحــكــي حــيــاتــهــا وصــعــودهــا 
وتطورها، لكن املكاسب التي حققتها ال تقارن 
أفــام  حققتها  الــتــي  الهائلة  املــكــاســب  بحجم 
مارفل. كان لـ سنايدر نصيب في إخــراج هذا 
بهذا  الخاصة  السلسلة  أفــام  وبعض  الفيلم 
العالم. وأخــرى شــارك فيها ككاتب سيناريو 
ومــنــتــج لـــه رؤيـــتـــه الــخــاصــة فـــي طــريــقــة بــنــاء 
الــســلــســلــة وتــطــويــرهــا، بــالــتــعــاون مـــع وارنـــر 
براذرز. في اآلونة األخيرة، تعاون سنايدر مع 

)الـــعـــراق(  فـــوزه  بــعــد  عـــام 2003، وال سيما 
بعضوية املجلس الحكومي الدولي لتعزيز 
إعـــــــادة املـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة إلـــــى بـــادهـــا 

األصلية«.
وأشــــار إلـــى أنـــه »ســبــق لــلــعــراق أن استعاد 
17 ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش أخيرًا 
من الواليات املتحدة األميركية، فيما يعمل 
قسم االسترداد في الهيئة على إعادة جميع 
ــار واملــمــتــلــكــات الــعــراقــيــة املـــوجـــودة في  اآلثــ

الخارج«. 
وأكــد املدير العام لهيئة اآلثــار والتراث في 
العراقية  ــار  واآلثـ والسياحة  الثقافة  وزارة 
أن »الــواليــات املتحدة جــزء مــن الـــدول التي 
تــمــتــلــك آثــــــارًا عـــراقـــيـــة. وهـــنـــاك غــيــرهــا من 
ــدول الــتــي تــتــعــاون بشكل ســريــع وتعيد  الــ
ــار إلــيــنــا، فــي حــن هــنــاك تلكؤ يحصل  اآلثــ
في البعض اآلخر منها، ما يستدعي اتخاذ 

بعض اإلجراءات والقضايا القانونية«.
»العربي  لـ أكد،  السياحة  مسؤول في وزارة 
ــفــــاوضــــات الـــعـــراقـــيـــة مــع  الــــجــــديــــد«، أن »املــ
بعض الدول التي حصلت على آثاٍر عراقية 
حتى  نهائية  تــفــاهــمــات  أي  منها  تنتج  لــم 
ــراق إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار  ــعــ اآلن، مـــا اضـــطـــر الــ
أن  مؤكدًا  الدولية«،  املحاكم  نحو  بالتوجه 
»امللف مهم جدًا للعراق، وال يمكن إغاقه إال 

بعد استرجاع كل القطع األثرية«.
وشــــــدد املــــســــؤول ذاتــــــه عـــلـــى أن »مــســاعــي 
الــــــوزارة تـــواَجـــه أحــيــانــا بــضــغــوط مـــن قبل 
ــزاب ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة ضـــالـــعـــة بــمــلــف  ــ ــ أحـ

التهريب وبيع اآلثار، فتحاول إغاقه«. 
واسترد العراق في يوليو/تموز املاضي 17 
ألــف لــوح طيني مسماري أثـــري مــهــرب من 
الواليات املتحدة، وهي أكبر مجموعة أثرية 

من  الثقافة،  وزارة  وفــق  بغداد،  استعادتها 
األخـــرى  الثمينة  الــقــطــع  مــن  الــعــديــد  بينها 
العائدة إلى حضارات ما بن النهرين، التي 
ُسلبت خال سنوات من الحروب واألزمات. 
وتعرضت املواقع األثرية في مختلف أنحاء 

العراق لتدمير وسرقة وإهمال كبير، خال 
األخيرين،  العقدين  في  مــرت  التي  الحروب 
وخــصــوصــا فــي املــرحــلــة الــتــي أعــقــبــت غــزو 
املتحدة  الــواليــات  بقيادة  الــدولــي  التحالف 

إلسقاط نظام صدام حسن عام 2003.

ــــف بــــــــغــــــــداد وحــــــــده  ــحـ ــ ــتـ ــ  وســــــــرقــــــــت مــــــــن مـ
 نــحــو 15 ألــــف قــطــعــة أثــــريــــة، بــيــنــمــا وصــل

ــى 32 ألـــف  ــ ــدد املــــســــروقــــات بــمــجــمــلــه إلــ ــ  عــ
خـــذت مــن 12 ألــف موقع أثــري بعد 

ُ
قطعة، أ

الغزو األميركي.

عـــادة. فيلم لصوصية وإثـــارة بعيد عــن أفــام 
الخيالية.  والــشــخــصــيــات  الــخــارقــن  األبـــطـــال 
أننا  إال  العمل تجارية مثل سابقه.  مسوغات 
نتعرف على قصة غير محورية، يتم تمريرها 
كـــحـــدث ثــــانــــوي ضـــمـــن األحــــــــداث الــرئــيــســيــة، 
التهجن  كــنــوع مــن  تــأثــيــرهــا الحــقــا  سيظهر 
بن فيلمن. عملية سرقة ألربــع خزائن سرية 
وتـــاريـــخـــيـــة، يــقــودهــا بــطــل الــعــمــل ومــخــرجــه 
ــــدور لــودفــيــج ديــتــر(.  مــاتــيــاس شــفــايــغــوفــر )بـ
يعثر الفريق الذي يشارك فيه لودفيج كخبير 
أقفال على ثاث خزائن منتشرة في عدة مدن 
أميركية. خال أحداث هذه املغامرة، يتم تمرير 
خبر انتشار ظاهرة آكلي لحوم البشر. تنتهي 
القصة بهروب البطل، بعد أن قبض على بقية 
أعضاء الفريق. وتبقى الخزنة الرابعة مخفية 
في مكان ما في الس فيغاس. في املشهد األخير 
من الفيلم، يدخل سكوت وارد )ديف باتيستا( 
إلى  ريغيورا(  آنــا دي  )املمثلة  ماريا  وبرفقته 
البطل، ويقترحان عليه االنضمام  مكان عمل 
ــول إلــى  ــدخــ إلــــى فــريــقــهــم. املــهــمــة تــقــتــضــي الــ
ــاء املـــعـــزولـــة واملــطــوقــة  ــيــ مــنــطــقــة املـــوتـــى األحــ
عسكريا، لتهريب األمــوال املوجودة في خزنة 
الخزنة هي  تحت شـــوارع الس فيغاس. هــذه 
آخر الخزائن التي لم يصل إليها لودفيج ديتر.  
ومن هنا، استطاع سنايدر ربط األحــداث بن 
فيلم »جيش اللصوص« و»جيش املوتى«، مع 
الــتــي توحي  الختامية  ــارات  ــ اإلشـ تـــرك بعض 
بوجود أجــزاء أخــرى مكملة. وبالتالي، يمكن 
الــقــول إن تــصــورات سنايدر فــي بناء سلسلة 
عوالم هجينة تبتعد عن أفام السوبر هيرو، 
ــد تـــكـــون مــمــكــنــة جـــــدًا، لــكــن يــبــقــى نــجــاحــهــا  قـ
مرهونا بجودتها، وبتكّيف الجمهور مع هذا 

النوع من األعمال وتقبله لها.

العراق: اآلثار المسروقة حتى آخر قطعةزاك سنايدر... عالم ال يحتاج إلى أبطال خارقين
أكد المدير العام لهيئة 

اآلثار العراقية، ليث مجيد 
حسين، إقامة العديد 
من الدعاوى من أجل 

استرداد اآلثار التي ُهرِّبَت 
من البالد

عّمار فراس

واجــــه مسلسل الــتــحــريــك الــشــهــيــر »ســــاوث بـــارك« 
)South park( العام الفائت أزمة كورونا كغيره من 
 ،24 املوسم  تأجيل  تم  إذ  التلفزيونية،  اإلنتاجات 
لنكتشف بعدها أن فريق العمل قرر استبدال الشكل 
دقيقة،   20 طولها  يبلغ  الــتــي  للحلقات  التقليدّي 
بــالــحــلــقــات الـــخـــاصـــة، األشـــبـــه بـــأفـــام تــلــفــزيــونــّيــة 
نتج 

ُ
طويلة يتراوح طولها بن 45 إلى 60 دقيقة، أ

منها اثنان، يتناوالن ما يمر به العالم من تغيرات؛ 
وبــاء، وحجر صحي، وتــرٍد اقتصادي، وعنصرية، 

وغيرها من املوضوعات التي اكتسحت عاملنا. 
الــتــي تحمل  الثالثة  الــخــاصــة  الحلقة  ُبــثــت  أخــيــرًا، 
فاجأ 

ُ
عنوان »ســاوث بــارك: ما بعد كوفيد«، التي ن

بأنها تلبي أمنية تكررت لدى املعجبن باملسلسل 
بــســؤال: كيف  تلخيصها  يمكن  السنوات،  مر  على 
سيكون األطــفــال األربــعــة )كــارتــمــان، ســتــان، كايل، 
كــيــنــي( حــن يــصــلــون إلـــى ســن الـــرشـــد؟ وبــالــفــعــل، 
الحلقة الخاصة تبدأ بعد مرور أربعن عاما على 
الــوبــاء والحجر  كـــأن  الــســابــقــة، أي  الحلقة  أحــــداث 
الصحي انتهيا، لكن األصدقاء افترقوا وأصبح لهم 
بــارك،  للقاء فــي ســاوث  حــيــوات مستقلة، ليعودوا 
بعد أربعن عاما في جنازة صديقهم كيني، الذي 

مات بطريقة غامضة.
الزمن الذي تدور فيه األحــداث يسمى »املستقبل«، 
كل شيء فيه با مشاكل، الجميع مصيب سياسيا، 
الجندرية وتحوي  كل األماكن تراعي كل األطياف 

الذكاء االصطناعي  آلة  أليكسا،  أن  كلمة Plus. كما 
نزقا  صبحت شخصا حقيقيا 

ً
أ بأمازون،  الخاصة 

وبــذيــئــا، لــكــن ال بـــد مـــن امــتــاكــهــا؛ فــفــي املستقبل 
الجميع يضع قناع السعادة، والكل لطيف وُمحب، 
حتى إيريك كارتمان، أشــد األصــدقــاء شــرًا، أصبح 

رجل أسرٍة محترما. 
لــن نــحــاول إفــســاد الــحــلــقــة ملــن لــم يــشــاهــدهــا بعد، 
لكن املميز أن »ســاوث بــارك« يسخر هــذه املــرة من 
متازمة النجاة التي أصابت الكثيرين بعد تراجع 
جــائــحــة كــوفــيــد-19، واالتـــفـــاق الــجــديــد بــن البشر 
عــلــى ضــــرورة تــجــاوز كــل املــشــاكــل، ولـــو عــنــى ذلــك 
أن غياب  املــفــارقــة،  لكن  العيش بكآبة، وال جـــدوى. 
املــشــكــات، يعني غــيــاب الــجــدل، والــعــيــش بصورة 
ــات، حــيــث الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة  ــوتــ ــروبــ أقـــــرب إلــــى الــ
ــفـــال مــخــتــفــون دومــــا وراء نــظــارات  إجـــبـــاريـــة، األطـ

العالم االفتراضي. 
وفــاة كيني، التي تجمع األصــدقــاء مــرة أخــرى في 
ــــدى الــتــغــيــر الــــذي  ــاوث بــــــــارك«، تــكــشــف عــــن مـ ــ ــ »سـ
ــاء، لــكــنــهــم فــجــأة  ــربــ ــابـــهـــم؛ إذ تـــحـــولـــوا إلــــى غــ أصـ

يجدون أنفسهم أسرى في مدينة طفولتهم. السبب 
هو أن واحــدًا من أصدقائهم القدامى لم يتلقح، أو 
للفايروس.  إمكانية حمله  للقاح، ما يعني  رافــض 
وإثر هذ االكتشاف، تسارع كل القوى العسكرية في 
الصحي  الحجر  املتحدة لوضعهم تحت  الواليات 
ومــنــعــهــم مـــن املــــغــــادرة، فـــي ســخــريــة واضـــحـــة من 
معادي اللقاحات، وما يمكن أن يسببوه لآلخرين 
من تهديد وتعطيل للحياة. واألهم، رد فعل السلطة 

املبالغ به تجاه رافضي اللقاح. 
ــال من  ــاوث بـــــــارك«، خــ ــ املــســتــقــبــل املــتــخــّيــل فـــي »ســ
ــــذي أصـــبـــح عـــاملـــا شــهــيــرًا  الــــجــــدوى، حــتــى كــيــنــي الـ
يحاول إيجاد حل ملشكات العالم، وجد نفسه أسير 
نظرية مصدر الوباء، وكأنها املشكلة الوحيدة التي 
ال بد من حلها. هذه السخرية من فكرة مصدر الوباء 
واملريض واحد ولحظة البداية، سببها تحول فكرة 
الكثيرين،  إلــى هــدف يشغل حياة  اكتشاف املصدر 

خصوصا في »مستقبل« خال من أي صراع.
هــنــا، تــظــهــر مــحــاولــة اســـتـــعـــادة »الــطــفــولــة« كحل 
ملشكلة الحزن واألســى الــذي يهيمن على الجميع، 
ــاء الـــثـــاثـــة أن ســبــب حــزنــهــم  ــدقــ إذ يــكــتــشــف األصــ
الطفولي،  حماسهم  عــن  تخليهم  هــو  وتكاسلهم 
إلى  الــذي ساقهم  ذاك  باملغامرة،  للحس  وهجرهم 
تــحــديــات غــيــر مــحــســوبــة ومــلــيــئــة بــاالكــتــشــافــات، 
ومـــغـــامـــرات يــحــضــر فــيــهــا ســانــتــا كــلــوز واملــنــشــفــة 
الناطقة، وغيرها من الشخصيات التي يبدو أنها 
كــانــت مــحــض خـــيـــال، كــونــنــا ال نـــراهـــا بــيــنــهــم، بل 

نشاهد فقط األصدقاء يتحسرون على غيابها. 

المغنّي سيأتي من ذلك الحي

)Getty( سبق للعراق أن استعاد 17 ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش

يجد األبطال 
أنفسهم أسرى 
في مدينة 
طفولتهم 
)باراماونت +(

)Getty / أخرج سنايدر فيلم »باتمان ضد سوبر مان: فجر العدالة« )مايك كوبوال

يلّقبه التونسيون بـ البابا الهادي )فتحي بلعيد / فرانس برس(

من  استلهمت  تجربة  الجويني.  الهادي  والمغني  الملحن  رحيل  على  عامًا   31 اليوم  تمرّ 
الموسيقى الشرقية، واألندلسية، لتمثّل مزيجًا نقل األغنية العربية إلى مستويات جديدة

الهادي الجويني

»ساوث بارك«: ما بعد كوفيد

فنون وكوكتيل
استعادة

إضاءة

قضيةمسار

منذ أواخر أربعينيات القرن 
الماضي، شارك الهادي 

الجويني في العديد من 
األفالم واألعمال المسرحية، 

مثل: »الباب السابع« 
لـ أندري زوبادا )1946(، 

و»سجل المكتوب« )1952(، 
ومسرحيات مثل »عائشة 

القادرة« للكاتب عبد الرزاق 
كرباكة، و»بين نومين« 

لعلي الدوعاجي. قبلها، 
في الثالثينيات، قرّر الهجرة 
إلى باريس، بسبب ظروف 

الحرب العالمية الثانية التي 
دفعته إلى ترك تونس
بعد توّقف الحفالت 

والعروض الفني.

سجل 
المكتوب
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الثالثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  25  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2647  السنة الثامنة الثالثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  25  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2647  السنة الثامنة


